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428. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за контрола 

на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/81), на предлог од Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 

ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

1. За покритие на трошоците за испитување и жигосу-
вање на предмети од скапоцени метали, производителот 
или увозникот, односно имателот на предмети од скапоце-
ни метали (во натамошниот текст: странката) го плаќа 
надоместот предвиден со оваа одлука 

2. Надоместот за покритие на трошоците за испиту-
вање и жигосување на предмети од скапоцени метали (во 
натамошниот текст: надомест) се плаќа во височината 
предвидена со оваа одлука и со Тарифата на надоместите 
за испитување и жигосување предмети од скапоцени мета-
ли (во натамошниот текст: Тарифа), која е отпечатена кон 
оваа одлука и е нејзин составен дел. 

3. Надоместот го плаќа странката според одредбите 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисни-
ците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75, 13/76, 22/78, 70/83 и 15/84). 

4. Надоместот го уплатува странката на евидентната 
сметка на приходите на Сојузниот завод за мери и скапо-
цени метали, а Заводот - во буџетот на федерацијата. 

5. Ако предметот од скапоцен метал е составен од де-
лови на различни скапоцени метали, надоместот се напла-
тува според вкупната маса на предметот, како да е израбо-
тен од скапоцен метал чија маса во предметот најмногу е 
застапена. 

6. Ако предметот од скапоцен метал има вграден дел 
од скапоцен камен, бисер или дел од ЈЈруга материја која 
не е метал, надоместот се наплатува според вкупната маса 
на предметот. 

7. Организацијата на здружен труд која произведува 
или увезува предмети од скапоцени метали е должна, за 
испитување и жигосување на предметите од скапоцени ме-
тали, да поднесе писмено барање до надлежната подрачна 
организациона единица на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали (во натамошниот текст: орган на контро-
лата), односно до Сојузниот завод за мери и скапоцени ме-
тали, што содржи податоци: 

1) за фирмата, односно називот и седиштето на под-
носителот на барањето; 

2) за бројот, видот и масата на предметите од скапо-
цени метали. 

8. Ако испитување и жигосување на предмети од ска-
поцени метали се врши надвор од седиштето на органот 
на контролата, односно на Сојузниот завод за мери и ска-

поцени метали, за кое му се плаќаат патни трошоци и 
дневници на органот на контролата, надоместот предви-
ден со оваа одлука и со Тарифата се зголемува за 30%. 

9. Ако испитување и жигосување на предмети од ска-
поцени метали се врши во деловните простории на орга-
низацијата на здружен труд што произведува предмети од 
скапоцени метали, а таа организација на здружен труд ги 
исполнува условите предвидени со прописот донесен врз 
основа на член 15 став 4 од Законот за контрола на пред-
метите од скапоцени метали, надоместот се намалува за 
15%. 

10. За испитување и жигосување на увезени предмети 
од скапоцени метали, како и на предмети од скапоцени ме-
тали од непознато потекло, се наплатува трикратен износ 
на надоместот предвиден со оваа одлука и со Тарифата. 

11. За вршење квантитативни анализи на легури од 
кои се изработуваат предмети од скапоцени метали, како 
и на предмети од скапоцени метали, надоместот се плаќа 
по работен час. 

12. За испитување на полуфабрикати од злато за изра-
ботка на забно-протетски предмети, надоместот се плаќа 
по работен час. 

13. За испитување на опрема што служи за испитува-
ње на предмети од скапоцени метали, надоместот се плаќа 
по работен час. 

14. За испитување на предмети што немаат ни најнис-
ка финост пропишана во член 6 од Законот за контрола на 
предметите од скапоцени метали, односно за испитување 
на предмети од скапоцени метали чија финост не одговара 
на ознаката на финоста на нив, како и за испитување на 
предмети од нескапоцен метал, надоместот се плаќа по 
работен час. 

15. Ако не е подготвен предметот од скапоцени мета-
ли, односно материјалот и опремата за испитување и 
жигосување на предмети од скапоцени метали, па органот 
на контролата повикан на барање од странката чека, надо-
местот за времето на чекањето се наплатува по работен 
час. 

16. За работен час врз основа на кој се пресметува 
надоместот се наплатуваат од 400 до 500 динари, зависно 
од употребената опрема и од условите на испитувањето. 

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината и начинот на 
плаќање на трошоците за испитување и жигосување на 
предмети од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/79). 

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 306 
5 јули 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 



Страна 1064 - Број 44 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 17 август 1984 

Т А Р И Ф А 

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И 
ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 

I. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

Tap.број 1 

1. За предмети од злато и тоа: 

- за секој поединечен предмет од злато, со ма-
са помала од 1 g 
- за секој поединечен предмет од злато, со ма-
са од 1 g и повеќе од 1 g до 5 g 
- за секој натамошен грам на секој поедине-
чен предмет од злато, уште по 

2. Секој започнат грам маса на секој поединечен 
предмет од злато се смета како цел грам 

Динари 

1,50 

3,30 

1 

II. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 

Tap. број 2 

1. За предмети од сребро, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од сребро, со 
маса помала од 15 g 
- за секој поединечен предмет од сребро со 
маса од 15 g и повеќе од 15 g за секој грам ма-
са 

2. Секој започнат грам маса на секој поединечен 
предмет од сребро се смета како цел грам 

Динари 

0,50 

0,20 

III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВА-
ЊЕПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА 

Tap. број 3 

1. За предмети од платина, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од платина, со 
маса помала од 5 g 
- за секој поединечен предмет од платина, со 
маса од 5 g и повеќе од 5 g за секој грам маса 

2. Секој започнат грам маса на секој поединечен 
предмет од платина се смета како цел грам 

Динари 

429. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА-
ДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИС-
ПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕРИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД 
НА ЕТАЛОНИ, МОСТРИ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИ-

ЈАЛИ И МЕРИЛА 
1. За покривање на трошоците за испитување на ти-

пот на мерило и за преглед на еталони, мостри на рефе-

рентни материјали и мерила, организациите на здружен 
труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ните кон произведуваат и поправаат мерила, увозник на 
мерила односно застапник на странска фирма односно 
имател на мерило (во натамошниот текст: странката) го 
плаќа надоместот предвиден со оваа одлука. 

2. Надоместот за испитување на типот на мерило и за 
преглед на еталони, мостри на референтни материјали и 
мерила (во натамошниот текст: надоместот) се плаќа во 
височината предвидена со оваа одлука и со Тарифата на 
надоместите за преглед на мерилата (во натамошниот 
текст: Тарифа), што е отпечатена кон оваа одлука и е не-
јзин составен дел. 

3) Надоместот го плаќа странката без оглед на тоа 
дали се издава решение за одобрување на типот на мери-
лото и дали еталонот, мострата на референтниот матери-
јал и мерилото се жигосуваат, односно дали се издава уве-
рение за нивната исправност. 

4. Надоместот го плаќа странката, според одредбите 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисни-
ците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75, 13/76, 22/78, 70/83 и 15/84). 

5. За испитување на типот на мерило, односно за пре-
глед на еталони, мостри на референтни материјали и ме-
рила, странката е должна да поднесе писмено барање до 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамош-
ниот текст: Заводот), односно до подрачната организаци-
она единица на Заводот за контрола на мери и скапоцени 
метали (во натамошниот текст: единицата на контролата 
на мери), што содржи: 

а) за испитување на типот на мерилото: 
1) фирма, односно назив и седиште на подносителот 

на барањето; 
2) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
3) назив на мерилото и ознака на типот на мерилото; 
4) податоци за намената на мерилото од односен 

тип; 
5) жиро-сметка на подносителот на барањето; 
б) за преглед на еталони, мостри на референтни мате-

ријали и мерила: 
1) фирма, односно назив и седиште на подносителот 

на барањето; 
2) вид и број на еталони, мостри на референтни мате-

ријали и мерила; 
3) фирма, односно назив на имателот на еталони, 

мостри на референтни материјали или мерила; 
4) мето на кое се наоѓа еталонот, мострата на рефе-

рентен материјал или мерило; 
5) службена ознака на типот на мерилото (само за 

првиот преглед на мерилото); 
6) жиро-сметка на подносителот на барањето. 

6. Надоместот странката го уплатува на евидентната 
сметка на приходите на Заводот, а Заводот го уплатува во 
буџетот на федерацијата. 

7. Ако преглед на мерилото се врши во работните 
простории на организацијата на здружен труд и на работ-
ните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓаните кои" про-
изведуваат, поправаат или увезуваат мерила, а тие орга-
низации на здружен труд и работните луѓе ги исполнуваат 
условите предвидени со прописите донесени врз основа на 
член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата 
(во натамошниот текст: Законот), надоместот се намалува 
за 15%. 

Ако, покрај условите утврдени со прописите донесе-
ни врз основа на член 46 став 2 од Законот, се исполнети и 
посебни услови или прегледот на мерилата се врши по 
статистички методи, надоместот може да се намали за уш-
те до 10%. 
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Под посебни услови од став 2 на оваа точка се под-
разбираат следните услови: 

1) подобрени климатски услови во работните просто-
рии; 

2) подобрена мерно-техничка опрема; 
3) подобрена стручна квалификуваност на работни-

ците кои вршат подготовка на мерилата за преглед. 

Ако странката престане да исполнува некои од посеб-
ните услови, го губи правото на намалување на надомес-
тот по основа на исполнување на посебните услови. 

Намалувањето на надоместот го утврдува Заводот со 
решение што го донесува во смисла на член 46 став 4 од 
Законот. 

8. За прв преглед на мерила од масовно производ-
ство ЧИЈ процес на изработка или на испитување е автома-
тизиран, што го вршат организациите на здружен труд 
производители на мерила од член 58 на Законот, односно 
за контролен преглед на тие мерила, производителот пла-
ќа надомест во височина од 50% од надоместот предвиден 
со оваа одлука и со Тарифата, за секое произведено и 
жигосано мерило. 

Ако при контролниот преглед се утврди дека жигоса-
ните мерила од став 1 на оваа точка не се исправни, едини-
цата на контролата на мери ќе изврши преглед на сите 
произведени мерила и ќе наплати полн износ на надомес-
тот. 

9. За прв преглед на мерило од увоз не се одобрува 
намалување на надоместот без оглед на тоа каде се пре-
в е д у в а тоа мерило, освен ако увозникот односно застап-
никот на странската фирма формира лабораторија за пре-
глед на увезени мерила во своите простории. 

10. Ако испитувањето на типот на мерило односно 
прегледот на еталони, мостри на референтни материјали 
и мерила се врши надвор од седиштето на Заводот, однос-
но на единиците на контролата на мери, за кој им се пла-
ќат патни трошоци и дневници на работниците на Заво-
дот, односно на работниците на единиците на контролите 
на мери, надоместот предвиден со оваа одлука и со Тари-
фата се зголемува за 30% 

И. За преглед на мерила наменети за извоз, што се 
врши по барање од странка, се наплатува 25% од надомес-
тот предвиден со оваа одлука и со Тарифата. 

12. За испитување на типот на мерило и за преглед на 
еталони и мостри на референтни материјали надоместот 
се плаќа по работен час. 

13. За преглед на мерила што не се наведени во Тари-
фата надоместот се плаќа по работен час. 

14. Ако мерилото не е подготвено за преглед, однос-
но ако не е обезбеден потребен број на работници и опре-
ма за преглед, па работникот на единицата на контролата 
на мери повикан по барање од странката чека, надоместот 
за време на чекањето се наплатува по работен час. 

15. Ако странката бара Заводот односно единицата 
на контролата на мери за прегледот на еталон или на ме-
рило да издаде посебно уверение со податоци што таа ги 
бара за еталонот или за мерилото, се наплатува двократен 
износ на надоместот предвиден со оваа одлука и со Тари-
фата. 

16. За работен час, брз основа на кој се пресметува 
надоместот, се наплатува од 400 до 500 динари, зависно од 
употребената опрема и од условите на испитувањето. 

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината и начинот на 
плаќање на трошоците за преглед и типско испитување на 
мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/79, 74/82 и 
7/84). 

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр. 307 
5 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р 

Број 44 - Страна 1065 

ТАРИФА 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД 

НА МЕРИЛА 

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

А . М е р и л а з а д о л ж и н а 

Tap. број 1 

1) едноделни мерила од дрво и сличен мате-
ријал во облик на стап: 
а) до 2 m 8 
б) над 2 m 20 

2) едноделни мерила од метал во облик на 
стап (ленири, летви и ел.): 
а) до 2 m 20 
б) над 2 m 100 

3) сложливи мерила на зглобови, од дрво и 

од сличен материјал 4 

4) сложливи мерки на зглобови, од метал 4 

5) мерила со мерна лента: 
а) до 3 m 4 
б) над 3 m до 10 m 40 
в) над 10 m до 50 m 200 
г) над 50 m ЗОО 

6) мерила со мерна лента, со висулец: 
а) до 3 m 8 
б) над 3 m до 10 m 80 
в) над 10 m до 30 m 400 
г) над 30 m 600 

7) мерила за дебелина (подвижни мерила) од 
дрво и од метал 10 

2. Уреди за мерење должина: 

1) уреди за мерење должина со премотување 
(на жица и кабел, на текстилни ленти, на 
гајтани и тантели, на текстилни ткаенини 
и трикотажа, на завоен материјал, на хар-
тија, на покриена хартија, на фолии, тапе-
ти, подни облоги, жичено ткаење и др.) 200 

2) уреди за мерење должина на текстил со по-
лагање ЗОО 

3) мерила за широчина и надвишување на ко-
лосек 200 

3. Планпаралелни гранични мерила за должина: 

1) ако прегледот се врши со споредбен метод : 
а) до 25 mm 16 
б) над 25 mm до 100 mm 20 
в) над 100 mm до 500 mm 
г) над 500 mm 60 

2) ако прегледот се врши со апсолутен метод: 
а) до 25 mm 100 
б) над 25 mm 140 
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Дин/парч. 

Tap. број 2 

Таксаметри 320 

Б. М е р и л а з а п о в р ш и н а 

Tap. број 3 

1. Планиметри 160 
2. Справи за мерење површина 320 

V. М е р и л а з а з а ф а т н и н а 

Tap. број 4 

Мерила за зафатнина на цврсти материјали: 

1) мерила за сипливи материјали со трговска 
класа на точност 4 

2) рамки за дрва 20 
3) сандаци, рамки и други мерила за гра-

дежни материјали 80 

Tap. број 5 

Мерила за зафатнина на течности: 

1) лабораториски мерила за течности: 
а) мерни тиквички до 2000 ml 20 
б) мерни цилиндри 10 
в) пипети 10 
г) бирети 30 

2) медицински инјекциони шприцеви - стак-
лени 6 

3) медицински инјекциони шприцеви за ед-
нократна употреба - пластични 0,04 

4) угостителски садови (чаши, шишиња, бока-
ли) 0,30 

5) буриња и каци, за секои започнати 100 1 за-
фатнина по 10 

6) канти 20 
7) балони 10 
8) мерни садови 4 
9) млекомери 4 

1 Отправи со мерни садови, според вкупната 
зафатнина на тие садови: 
а) до 5 dm3 (литри) 20 
б) над 5 dm3 (литри) 30 

Tap. број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и танкери со 
поделба или без поделба, што се испитуваат по 
сув или мокар пат: 

1) цистерни: 
а) до 5 ш3 зафатнина, за секој 0,1 ш3 по 12 
б) над 5 ш3 зафатнина за секој натамошен 

започнат 1 m3 уште по 60 

2) резервоари: 
а) до 5 т 3 зафатнина, за секој 0,1 m3 по 12 

Дин/парч. 

б) над 5 т 3 до 50 т 3 зафатнина, за секој на-
тамошен започнат 1 т 3 уште по 

в) над 50 m3 зафатнина, за секои натамош-
ни започнати 50 т 3 уште по 

60 

60 

3) танкови и танкери: 
а) до 50 ш3 зафатнина, за секоја комора 
б) над 50 т 3 зафатнина, за секоја комора и 

за секои натамошни започнати 50 ш3 

уште по 

2.000 

80 

Tap. број 7 
Водомери: 

а) до 10m3 /h 
б) над 10 m3 /h до 50 m3 /h 
в) над 50 m3 /h до 100 m3 /h 
г) над 100 m3 /h до 200 m3 /h 
д) над 200 m3 /h до 500 m3 /h 
ѓ) над 500 m3 /h, за секои натамошни за-

почнати 500 m 3 /h уште по 

20 
60 

100 
160 
400 

200 

Tap. број 8 

Проточни мерила за течни горива, мазива и дру-
ги течности: 

1) справи уа мерење течни горива, мазива и 
други течности: 
а) до 50 1/min 
б) над 50 1/min до 200 1/min 
в) над 200 1/min до 500 1/min 
г) над 500 1/min до 1.000 1/min 
д) над 1.000 1/min до 2.000 1/min 
ѓ) над 2.000 1/min, за секои натамошни за-

почнати 1.000 1/min уште по 

200 
ЗОО 
500 
600 

1.200 

200 

2) справи за мерење на мешаница на течни 
горива, по справа 

3) справи за мерење на течен гас 
400 

1.000 

Tap. број 9 

Мерила за зафатнина на гасови: 

1) гасомери со течност: 
а) до 15 m3 /h 
б) над 15 m3 /h до 250 m3 /h 

200 
ЗОО 

2) гасомери со мевови: 
а) до 16 m3 /h 
б) над 16 m3 /h до 250 m3 /h 

40 
200 

3) гасомери со ротациони клипови: 
а) до 250 m3 /h ЗОО 

4) гасомери со турбина: 
а) до 4000 m 3 /h 
б) над 4000 m3 /h до 7000 m 3 /h 

400 
600 

Г . М е р и л а з а м а с а 

Tap. број 10 

Тегови: 

1) класа на точност М2: 
а) до 200 g 
б) над 200 g 

5 
10 
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1) ваги со постојана положба на рамно-
тежата: 
а) до 20 kg 24 
б) над 20 kg до 500 kg 80 
в) над 500 kg до 5.000 kg 200 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 1.000 
д) над 20.000 kg до 50.000 kg 2.000 
ѓ) над 50.000 kg, за секои натамошни за-

почнати 10.000 kg уште по 400 

2) ваги со променлива положба на рамно-
тежата : 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5.000 kg 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 
д) над 20.000 kg до 50.000 kg 
ѓ) над 50.000 kg, за секои натамошни за-

почнати 10.000 kg уште по 

72 

600 
3.000 
6.000 

1.200 

3) електромеханички ваги со мерни претвору-
вачи: 

а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5.000 kg 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 
д) над 20.000 kg до 50.000 kg 
ѓ) над 50.000 kg, за секои натамошни за-

почнати 10.000 kg уште по 
4) мерна направа на вага 

250 
600 

1.500 
7.500 

15.000 

2.500 
400 

5) контролни ваги што на преглед ги подне-
суваат производителите и лицата што по-
праваат и преправаат мерила: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg 

400 
2.000 

3. Ваги со автоматско и полуавтоматско фун-
кционирање: 

1) за преглед на ваги за мерење на еднакви 
количества, ваги и машини за пакување, 
ваги за дозирање на компоненти и други 
автоматски и полуавтоматски ваги за ме-
рење на кабасти, зрнести, прашкасти, теч-

Дин/парч. 
ни и други материјали, а со кои се мери са-
мо еден вид материјал: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg до 500 kg 
в) над 500 kg 

400 
1.000 
2.000 

2) за преглед на ваги за мерење на еднакви 
количества, ваги и машини за пакување, 
ваги за дозирање на компоненти и други 
автоматски и полуавтоматски и ваги за ме-
рење на кабасти, зрнести, прашкаста, теч-
ни и други материјали, а со кои се мерат 
повеќе видови материјали: 

а) до 50 kg 
б) над 50 kg до 500 kg 
в) над 500 kg 

800 
2.000 
4.000 

3) ваги на транспортна лента 2.000 

1. Справи за мерење на зафатнинска (хектоли-
тарска) маса на жито: 

а) од 1 / 4 dm3 (литри) 
б) од 1 dm3 (литри) 

2. Справи за мерење на влажноста на жито 

100 
120 
500 

Д . М е р и л а н а з а ф а т н и н с к а м а с а 

Tap. број 13 

1. Ареометри (сахариметри, широмери, лакто-
дензиметри и уриномери) 

2. Алкохолметри 
3. Ебулиоскопи 
4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење 

40 
40 

200 
8 

Ѓ . М е р и л а з а п р и т и с о к ( н а п о н ) 

Tap. број 14 

Манометри, вакуумметри и мановакуумметри, 
со еластичен мерен елемент: 

1) манометри и вакуумметри со класа на точ-
ност 2,0 и 1,6 (погонски) 40 

2) манометри за мерење на крвен притисок 40 

3) манометри за мерење на притисок во пнев-
матици (рачни и стационарни) 60 

4) мановакууметри со класа на точност 2,0 и 
1,6 (погонски) 60 

5) манометри и вакуумметри со класа на точ-
ност 1 и 0,6 (прецизни) 80 

6) мановакуумметри со класа на точност 1, 
0,6 (прецизни) 180 

7) манометри и вакуумметри со класа на точ-
ност 0,3,0,2 и 0,1 (лабораториски) 240 

8) мановакуумметри со класа на точност 0,3, 
0,2 и 0,1 (лабораториски) ЗОО 

Дин/парч. 
2) класа на точност Mi 24 
3) класа на точност Fi и F2 30 
4) контролни тегови (класа на точност Mi) 

што на преглед ги поднесуваат производи-
телите и лицата што поправаат и препра-
ваат мерила: 

а) до 50 kg 20 
б) над 50 kg 1.000 

Tap. број 11 
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Дин/парч. 

Е . М е р и л а н а е н е р г и ј а и н а к о л и ч е с т в о 
н а т о п л и н а 

Tap. број 15 

1. Индукциони броила за активна електрична 
енергија со класа на точност 2,5 и 2 и за реак-
тивна енергија со класа на точност 3: 

1) монофазно броило со еднотарифен бројник 24 

2) монофазно броило со тарифни или додат-
ни направи 30 

3) трофазно броило со два односно три систе-
ми за задвижување и со еднотарифен број-
ник 50 

4) трофазно броило со два, односно три сис-
теми за задвижување и со тарифни и додат-
ни направи 80 

2. Индукциони броила за активна електрична 
енергија со класа на точност 1 и 0,5: 

1) трофазно броило со два односно три сис-
теми за задвижување и со еднотарифен 
број ник 400 

2) трофазно броило со два односно три сис-
теми за задвижување и со тарифни и додат-
ни направи 500 

3. Статички (електронски) броила за активна 
електрична енергија со класа на точност 0,2 Ѕ 
(0,2) и о,5 Ѕ (о,5) и статички броила за реак-
тивна електрична енергија: 

1) монофазно броило со еднотарифен бројник 500 

2) монофазно броило со тарифни или додат-
ни направи 600 

3) трофазно броило со еднотарифен бројник 700 

4) трофазно броило со тарифни и додатни на-
прави 800 
за преглед на статички (електронски) брои-
ла што се наменети за мерење на електрич-
на енергија во обете насоки, надоместот од 
одредбата под 3 на овој тарифен број се 
зголемува за уште 30% 

4. Мерила за количество на топлина (калори-
метри) 800 

Ж . М е р и л а н а м о ќ н о с т 

Tap. број 16 

Ватметри: 

1) ватметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 0,05, за еден мерен опсег 600 

2) ватметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1, 
за еден мерен опсег 100 

Петок, 17 август 1984 

Дин/парч. 

за секој натамошен опсег на кој мерилото 
целосно се испитува надоместот од овој та-
рифен број се зголемува за уште 100%, од-
носно за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува делумно, надоместот 
од овој тарифен број се зголемува за уште 
10% 

3 . М е р и л а н а ј а ч и н а т а н а е л е к т р и ч н а 
с т р у ј а 

Tap. број 17 

1. Струјни мерни трансформатори: 

1) струјни мерни трансформатори до SI 3,6 за 
основен опсег: 
а) до 1 ООО А номинална струја 50 
б) над 1 ООО А до 5 ООО А 80 
в) над 5 ООО А до 10 ООО А 120 

за секој натамошен опсег или друго јад-
ро, надоместот од одредбата под 1 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 20 

2) струјни мерни трансформатори над SI 3,6 
според напонот, и тоа: 

а) струен трансформатор од редот на на-
пон SI38 100 

б) струен трансформатор од редот на на-
пон SI 72,5 и SI 123 400 

в) струен трансформатор SI 245 1.000 
г) струен трансформатор SI 420 1.400 

за секој натамошен опсег или друго јад-
ро надоместот од одредбата под 2 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 
10% 

2. Амперметри: 
1) амперметри со класа на точност 0,5, 0,2, ОД 

и 0,05, за еден мерен опсег 600 

2) амперметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 
1, за еден мерен опсег 100 
за секој натамошен опсег на кој мерилото 
целосно се испитува надоместот од овој та-
рифен број се зголемува за уште 100%, од-
носно за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува делумно надоместот 
од одредбата под 2 на овој тарифен број се 
зголемува за уште 10% 

Ѕ . М е р и л а н а е л е к т р и ч е н н а п о н 

Tap. број 18 

1. Напонски мерни трансформатори : 

1) напонски мерни трансформатори според 
напонот: 
а) трансформатор SI 38 60 
б) трансформатор SI 123 400 
в) трансформатор SI 245 600 
г) трансформатор SI 420 1.000 

за секој натамошен опсег или друго на-
мотување надоместот од одредбата под 
1 на овој тарифен број се зголемува за 
уште 10% 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Дин/парч. Дин/парч. 

2) капацитивни напонски трансформатори: 
за капацитивни напонски трансформатори 
надоместот изнесува 50% повеќе од износ-
ите предвидени во одредбата под 1 на 
овој тарифен број, а според истиот ред на 
напонот 

2. Волтметри: 

1) волтметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 
и 0,05, за еден мерен опсег 

2) волтметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 
1, за еден мерен опсег 
за секој натамошен опсег на кој мерилото 
целосно се испитува надоместот од овој та-
рифен број се зголемува за уште 100%, од-
носно за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото делумно се испитува, надоместот 
од одредбата под 2 на овој тарифен број се 
зголемува за уште 10%. 

И . М е р и л а з а е л е к т р и ч н а о т п о р н о « 

Tap. број 19 

1. Омметри: 

1) омметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 
0,05, за еден мерен опсег 

2) ом метри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1, 
за еден мерен опсег 
за секој натамошен опсег на кој мерилото 
целосно се испитува надоместот од овој та-
рифен број се зголемува за уште 100%, од-
носно за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото делумно се испитува надоместот 
од одредбата под 1 на овој тарифен број се 
зголемува за уште 10%. 

2. Мерила за отпорност на заземјување 

3. Мерила за отпорност на клучка 

Ј . М е р и л а н а в р е м е 

Tap. број 20 
1. Вклопни часовници, со вклопник за максимум 

и без вклопник за максимум 

2. Механички и електромеханички секундомери 

3. Електронски секундомери со сметач на греш-
ка и без сметач на грешка 

4. Механички часовници за паркирање на вози-
ла 

5. Електронски часовници за збирно паркирање 
на возила на паркиралишта и во гаражи 

6. Вибрографи 

К . М е р и л а н а б р з и н а 

Tap. број 21 

600 

100 

600 

100 

250 

250 

80 

60 

400 

60 

240 

400 

2. Мерила за контрола на брзината на возила во 
движење (Доплерови радари и ел.): 

1) ако прегледот се врши по споредбен метод 

2) ако прегледот се врши по апсолутен метод 

Л . М е р и л а н а т е м п е р а т у р а 

Tap. број 22 

Термометри: 

1) медицински термометри за мерење на те-
лесната температура (хумани и ветеринар-
ски) 

2) термометри за инкубатори 

II. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД НА 
МЕРИЛА 

Tap. број 23 
Динари 

1. За дотерување на контролни тегови (со класа 
на точност Mi) што ги употребуваат произво-
дителите и лицата што поправаат и преправа-
ат ваги и тегови, за секој тег 

2. За дотерување на аналитички тегови (со класа 
на точност Fi и Њ), за секој тег 

3. За контролни тегови (со класа на точност Mi) 
на единицата на контролата на мери, што ги 
користат производителите и лицата што по-
праваат или преправаат мерила, а што се 
должни да и обезбедат на единицата на кон-
тролата на мери опрема за вршење на прегле-
ди, надоместот се наплатува по килограм и 
по започнат ден 

4. За користење на специјално возило за преглед 
на ваги на единицата за контрола на мери, 
надоместот се наплатува по ден 

5. За превоз на опрема за вршење прегледи на 
мерила со возило на единицата на контрола-
та на мери, надоместот се наплатува по 1 ки-
лометар 

1.000 

3.000 

4 
12 

0,20 

6.000 

40 

1. Хронотахографи 200 

430. 
Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/78), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ГОВЕДАТА, ОВЦИТЕ, КОЗИ-

ТЕ И СВИЊИТЕ 

Член 1 

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата кај 
говедата, овците, козите и свињите, се применуваат мерки-
те предвидени со овој правилник. 

Член 2 

Како заболени од бруцелоза се сметаат говеда, овци, 
кози и свињи кај кои причинител ите на бруцелозата (Bru-
cella abortus, Brucella ovis, Brucella melitensis i Brucella suis) 

6 

8 
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ќе се изолираат од секретот, екскретот, крвта, органите 
или од абортираните фетуси. 

Како забоелни од бруцелоза се сметаат говеда ако со 
серолошко испитување, со метода на бавна аглутинација, 
се утврди дека 1 ш1 серум на крв содржи 100 или повеќе 
единици аглутинин, а со реакција на врзување на компле-
м е н т се добие позитивен резултат. 

Како заболени од бруцелоза се сметаат свињи ако 1 
ш1 нивни крвен серум содржи 100 или повеќе единици аг-
лутинин, како и свињи што поттекнуваат од запат заразен 
со бруцелоза кај кои од 1 ш1 крвен серум ќе се утврдат по-
веќе од 50 единици аглутинин и ако се добие позитивен ре-
зултат во реакцијата на врзување на комплементи. 

Како заболени од бруцелоза се сметаат овци и кози 
кај кои во 1 ш1 серум крв ќе се утврдат 50 или повеќе еди-
ници аглутинин, ако бавната глутинација е изведена во 5°/о 
раствор на ИаС1 и ако реакцијата на врзување на компле-
ментите дала позитивен резултат. 

Кај запат на говеда, овци, кози и свињи, покрај наве-
дените резултати на лабораториските испитувања, на бру-
целоза треба да укажуваат и анамнестичките, епизоото-
лошките и клиничките податоци. 

Член 3 

Како сомнителни на бруцелоза се сметаат говеда кај 
кои со серолошко испитување на крвта, со метода на бав-
на аглутинација,ќе се утврди дека 1 ш1 серум содржи 30 до 
100 единици аглутинин. 

Како сомнителни на бруцелоза се сметаат овци, кози 
и свињи кај кои со серолошко испитување, со метода на 
бавна аглутинација, ќе се утврди дека 1 ш1 серум крв 
содржи 20 до 50 единици аглутинин. 

Крвта на сите животни кај кои со лабораториско ис-
питување е добиена сомнителна реакција на бруцелоза, ка-
ко и крвта на животните кај кои е добиен позитивен резул-
тат со метода на бавна аглутинација, кој не е потврден со 
методата РВК, мора во рок од два месеца да се прегледа 
најмалку давапати наспоредно со методите на бавна аглу-
тинација и со реакција на врзување на комплементите. 

Ако со повторно испитување на крвта на животните 
сомнителни на бруцелоза, се утврди ист или понизок та-
тар на аглутинин, а методата на врзување на комплемен-
тите даде негативен резултат, животните и запатите од 
кои потекнуваат, ќе се сметаат незаразени. 

Ако со повторно испитување на крвта на животните, 
сомнителни на бруцелоза, се утврди поголем титар на аг-
лутинин при изведување на бавна аглутинација и реакци-
јата на врзување на комплементите даде позитивен резул-
тат, животните ќе се сметаат како заболени од бруцелоза. 

Во дворишта во кои е утврдена позитивна или сомни-
телна реакција на бруцелоза, задолжителен е преглед на 
вкупниот број животни во тоа двориште, најмалку двапа-
ти во рок од два месеца, по утврдувањето на позитивна 
или сомнителна рекација. 

Член 4 

На дијагностичко испитување на крвта, со метода на 
бавна аглутинација, подлежат најмалку еднаш годишно 
приплодни говеда и приплодни свињи во општествена 
сопственост и приплодни говеда и свињи во приватна соп-
ственост, ако се наменети за репродукција. 

Дијагностичко испитување на приплодни овци и кози 
со наведената метода се врши во зависност од епизоото-
лошката ситуација. 

Член 5 

Дијагностичко испитување на говеда, овци, кози и 
свињи, задолжително се врши во следните случаи: 

1) при абортуси, по истекот на 15-тиот ден од истиот; 

2) во случаи кога кај животните ќе се утврдат клинич-
ки знаци на бруцелоза; 

3) кога при колење или патолошко-анатомски пре-
глед ќе се установат промени карактеристични за бруцело-
зата; 

4) кога кај луѓе од тоа двориште ќе се утврди бруце-
лоза. 

Член 6 

Дијагностичко испитување на бруцелоза се врши во 
за тоа определена специјалистичка ветеринарска органи-
зација на здружен труд. 

Член 7 

Во двориште и објект во кој е утврдено сомневање на 
бруцелоза кај говеда, овци, кози и свињи, ќе се нареди из-
двојување на сомнителните животни и двократен преглед 
на нивната крв во рок од два месеца. 

Чален 8 

Во двориште и објект во кој е утврдена бруцелоза кај 
говеда, овци, кози или свињи, ќе се наредат следните мер-
ки: 

1) забрана на движење на заболените животни надвор 
од заразениот објект и заразеното двориште; 

2) убивање на заразените и на зараза сомнителни ов-
ци и кози во заразено стадо; 

3) присилно колење на заразени говеда; 
4) кастрација на свињи; 
5) нештетно отстранување на абортирани фетуси, ло-

хии и плаценти; 
6) нештетно отстранување на мрши на убиени живот-

ни; 
7) дијагностичко испитување на бруцелоза кај сите 

животни што можат да се заразат со бруцелоза во тоа дво-
риште; 

8) дијагностичко испитување на сите говеда, овци и 
кози во заразеното место; 

9) забрана на користење на млеко од заразени стада 
на овци и кози; 

10) ограничување на користење за приплод на живот-
ни од заразено двориште, со исклучок на вештачко осеме-
нување; 

И) дезинфекција на заразен објект и заразено дво-
риште и задолжително отстранување на простирките, гор-
ните слоеви на земја и нивно закопување; 

12) пакување и отстранување на шталско ѓубре од за-
разените објекти. 

Член 9 

Бруцелозата кај говедата се смета за престаната во 
заразениот запат, ако по трикратен преглед во растојание 
од три месеци, е добиен негативен резултат и ако во зара-
зеното двориште и објект се спроведени сите наредени 
мерки, под услов третиот преглед да е извршен најрано 15 
дена по последното телење. 

Член 10 

Бруцелозата кај овците, козите и свињите се смета за 
престаната во заразено двориште ако се извршени сите на-
редени ветеринарско-санитарни мерки, ако два серолошки 
прегледа на крвта извршени кај сите животни што можат 
да заболат од бруцелоза во тоа двориште, во растојание 
од еден месец, дале негативен резултат и ако од последни-
от преглед поминале најмалку 60 дена. 



Петок, 17 август 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 44 - Страна 1071 

Член 11 

За извршувањето на мерките што се предвидени со 
овој правилник, на органот надлежен за работи на ветери-
нарството на републиката, односно автономната покраи-
на, му се доставуваат податоци за: називот на општината, 
местото и името или називот на држателот на животни, 
видот на животните што се подложени на дијагностичко 
испитување, ознаките на животните, резултатите од дијаг-
ностичкото испитување и видот на дезинфекционото сред-
ство што е користено во заразениот објект и двориште. 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5140 1 
14 мај 1984 Јодсина 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Д-р Милорад Станоевиќ, с.р. 

431. 
Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА АТИПИЧНАТА ЧУМА САЅЊЕ) КАЈ ПЕРНА-

ТАТА ЖИВИНА 

Член 1 

Заради сузбивање и искоренување на атипичната чу-
ма кај пернатата живина, ќе се применуваат мерките пред-
видени со овој правилник. 

Член 2 

Како јато перната живина во фарми се подразбира, 
во смисла на овој правилник, група перната живина што 
се наоѓа во еден или повеќе објекти под услов истите да се 
одвоени од околната средина. 

Како јато перната живина во екстензивни услови на 
одгледување се подразбира, во смисла на овој правилник, 
сета перната живина што се наоѓа во едно двориште. Ако 
тоа двориште не е заградено, како јато се подразбира сета 
перната живина во повеќе дворишта или цела населба. 

2) забрана на промет со перната живина, месо и со 
производи на перната живина, јајца и пердуви од заразени 
објекти, дворишта и населени места; 

3) убивање на пернатата живина заболена од атипич-
на чума во објект или двориште и нештетно отстранување 
на мрши на пцовисана или убиена перната живина; 

4) забрана на колење на пернатата живина од заразе-
ни објекти и заразено двориште; 

5) забрана на одржување на пазари, саеми, изложби и 
други јавни смотри во заразени места; 

6) уништување или стерилизација на храна затекната 
во заразен објект, а наменета за исхрана на пернатата 
живина; 

7) дезинфекција, дезинсекција и дератизација на зара-
зените објекти и непосредната околина на заразените об-
јекти; 

8) пакување на шталско ѓубре од заразените објекти и 
забрана на користење на такво шталско ѓубре во време од 
најмалку еден месец; 

9) забрана на работа на мали инкубатори во населени 
места во општествено и индивидуално производство на 
еднодневни пилиња, ако тие мали инкубатори служат за 
непосредно пуштање на еднодневни пилиња во промет. 

Член 5 

Сите јата на перната живина во општествена сопстве-
ност, јата во кооперативно производство и репродукцио-
ни јата мораат да бидат имуни против атипична чума кај 
пернатата живина. 

Лабораториското проверување на имунитетот се 
врши со тест на инхибиција-хемаглутинација и е за-
должителна за сите јата на пернатата живина од став 1 на 
овој член. 

Член 6 

Во јатата на пернатата живина што се наоѓаат кај ин-
дивидуални држатели во екстензивни форми на одгледува-
ње задолжително е одржување на имунитетот против ати-
пичната чума кај пернатата живина со вакцина, што во 
тие јата се врши најмалку двапати годишно. 

Член 7 

Атипичната чума кај пернатата живина се смета за 
престаната во заразеното јато односно заразеното дво-
риште, кога од последното пцовисување или убивање на 
пернатата живина во тоа јато или двориште, изминале 
најмалку 30 дена, под услов да се спроведени и сите други 
наредени мерки. 

Член 3 

Како заболена од атипична чума кај пернатата живи-
на, се смета пернатата живина кај која: 

1) со клинички преглед, пато-анатомски наод и лабо-
раториско испитување ќе се докаже атипична чума; 

2) со лабораториска постапка, директно (со изолација 
на вируси) или индиректно (со серолошко испитување) ќе 
се докаже вирус на атипична чума кај пернатата живина. 

Член 4 

Ако се утврди атипична чума кај пернатата живина, 
во заразени објекти, дворишта и населени места, ќе се на-
редат следните мерки: 

1) затворање на заразените објекти, дворишта и на-
селби ; 

Член 8 

Со влегувањето во сила на овој правилник, престану-
ва да важи Правилникот за постапката за спречување и 
сузбивање на атипичната чума кај живината („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/65 и 40/77). 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5140/1 
14 мај 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство, 

Д-р Милорад Станоевиќ, е. р. 
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432. 
Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 14 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), и точка 
12 од Одлуката за остварување на целите и задачите на за-
едничката емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ, бр. 17/84), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84 и 42/84) во 
точка 2 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 

„По исклучок од одредбата под 1 на став 1 од оваа 
точка, во периодот од 11 август до 10 септември 1984 годи-
на на средствата од таа одредба банките ќе применуваат 
стапка од 14,2%. 

Пресметка на задолжителната резерва според одред-
бата на став 3 од оваа точка банките ќе извршат на 10 ав-
густ 1984 година, според состојбата на средствата на ден 
31 јули 1984 година." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

433. 

Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист нс СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, Самоуправната интерес-
на заедница на Босна и Херцеговина за економски односи 
со странство, Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство, Самоуправна-
та интересна заедница за економски односи со странство 
на Социјалистичка Република Словенија, Самоуправната 
интересна заедница на Србија за економски односи со 
странство, Самоуправната интересна заедница на Хрват-
ска за економски односи со странство, Самоуправната ин-
тересна заедница на Црна Гора за економски односи со 
странство, Самоуправната интересна заедница на Војво-
дина за економски односи со странство и Самоуправната 
интересна заедница на Косово за економски односи со 
странство склучуваат 

С А М О У П Р А В Н А С П О Г О Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНИТЕ И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 
Член 1 

Во Самоуправната спогодба за утврдување на право-
то на враќање на царините и на другите увозни давачки 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/84) во член 25 по став 1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член, одредбите на 
член 11 се однесуваат на девизни приливи остварени од 1 
јануари 1984 година." 

Член 2 

Во прилогот број 1, по редниот број 84, се додава нов 
реден број 84а, кој гласи: 

„84а. Доработка, преработка 
и производство на су-
ровини од отпадоци на 
железо и челик, обоени 
и благородни метали, 
неметали, хартија, тек-
стил, гума и пластика, 
стакло, минерални и 
други масла, енергет-
ски горива, материјали 
од животинско потекло 
и други. 01350 1,98 1,85" 

Член 3 

Одредбите на член 2 од оваа самоуправна спогодба се 
применуваат на девизниот прилив остварен од 24 февруа-
ри 1984 година. 

Член 4 

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредни-
от ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

За Самоуправната интересна заедница 
на Босна и Херцеговина за економски 

односи со странство 

Гојко Илиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Македонија за економски односи 

со странство 

Д-р Љубомир Исјаноски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство 

на Социјалистичка Република 
Словенија 

Драго Петрович, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Србија за економски односи со 

странство 

Милета Божовиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Хрватска за економски односи 

со странство 

Виктор Мартини, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Црна Гора за економски односи 

со странство 
Бајо Батричевиќ, е. р. 

О. бр. 54 
9 август 1984 година 

Белград Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 
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За Самоуправната интересна заедница 
на Војводина за економски односи 

со странство 

Радослав Баљ, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на Косово за економски односи со 

странство 
Зекир Робај, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 167 став 2 и член 236 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојузниот 
секретар за надворешни работи Милош Бељиќ, заради за-
минување на друга должност. 

С. п. п. бр. 979 
26 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН 
ИНСПЕКТОР 

Се разрешува од должноста главен сојузен пазарен 
инспектор, со 31 јули 1984 година, Слободан Пенезиќ, по-
ради истекот на времето на кое е назначен и се става на 
располагање во смисла на член 249 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 јули 1985 година, заради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 974 
26 јули 1984 година 

Белград 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за надворешни 
работи, се назначува Гавро Церовиќ, досегашен амбаса-
дор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 882 
26 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на 
системот на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојузниот се-
кетар за надворешни работи Иван Коиќ, заради заминува-
ње на друга должност. 

С. п. п. бр. 978 
26 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретсед ате л, 
Јанез Земљарич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

428. Одлука за височината и начинот на плаќање на 
трошоците за испитување и жигосување предме-
ти од скапоцени метали 1063 

429. Одлука за височината и начинот на плаќање на-
домест за покривање на трошоците за испитува-
ње на типот на мерило и за преглед на еталони, 
мостри на референтни материјали и мерила — 1064 

430. Правилник за мерките за сузбивање и искорену-
вање на бруцелозата кај говедата, овците, козите 
и свињите 1069 

431. Правилник за мерките за сузбивање и искорену-
вање на атипичната чума (New Castle) кај перна-
тата живина 1071 

432. Одлука за измена на Одлуката за задолжителна-
та резерва на банките кај Народната банка на Ју-
гославија - 1072 

433. Самоуправна спогодба за дополненија на Само-
управната спогодба за утврдување на правото 
на враќање на царините и на другите увозни да-
вачки 1072 

Назначувања и разрешувања 1072 
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